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RAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF
ELEKTRICITETS- OG GASDIREKTIVERNE

SAMMENDRAG

Baggrund

Det Europæiske Råds møde i Stockholm anmodede om en nærmere vurdering af
liberaliseringen af  elektricitets- og gasmarkederne. Denne vurdering er udarbejdet som en
benchmarkingrapport, der ser nærmere på de ordninger, medlemsstaterne har indført for el- og
gasmarkedet. Der er anvendt data indsamlet fra markedsdeltagere og offentlige organer
gennem en detaljeret undersøgelse. DG TREN har også foretaget en række individuelle
analyser med brug af egne ressourcer og eksterne konsulenter.

Gennemførelse af elektricitetsdirektivet

Næsten alle medlemsstater har vedtaget lovgivning, der omsætter direktivet i national ret.
Hvad angår markedsåbning har en række medlemsstater enten allerede gennemført eller
planlægger at gennemføre en hurtigere markedsåbning end direktivet foreskriver. Samtlige
medlemsstater med undtagelse af Frankrig, Portugal og Grækenland forventer et fuldt
liberaliseret marked, juridisk set, inden 2008. Hvad angår mere detaljerede foranstaltninger,
fastslår rapporten imidlertid, at der findes en række konkurrencehindringer:

• Overdrevent høje nettariffer som hindrer konkurrencen, idet de modvirker tredjeparters
adgang, og hvorfra der eventuelt kan anvendes midler til krydssubsidiering af associerede
selskaber på de konkurrenceprægede markeder

• De etablerede producenters store markedsindflydelse kombineret med manglende likviditet
på engros- og udligningsmarkederne, hvilket sandsynligvis vil udsætte nye
markedsoperatører for høje udligningstariffer.

• Tarifstrukturer for nettet, som ikke offentliggøres på forhånd eller som ikke skal
godkendes forinden, hvilket kan føre til usikkerhed og skabe dyre og tidskrævende tvister,
med mindre de kombineres med fuld adskillelse af ejerforhold.

• Utilstrækkelig adskillelse, som eventuelt kan medføre diskriminerende tarifstrukturer
foruden eventuel krydssubsidiering.

Tabel 1 resumerer situationen i de enkelte medlemsstater med hensyn til de ovennævnte
konkurrencehindringer, og de omtales i kolonne 1-7. Hvor der findes strukturer, som
sandsynligvis vil påvirke udviklingen af det indre marked negativt, er de markeret med rødt.
Grønt indikerer, at forholdene er mere positive. Hvis det ikke er muligt foretage en vurdering,
er der ingen farvemarkering. Jo flere bokse med rødt, desto større er sandsynligheden for, at
konkurrencen kan udvikle sig fuldt ud. 8. kolonne angiver forhold, der hindrer konkurrencen,
ifølge respondenterne på Kommissionens undersøgelse af markedsoperatører og
tilsynsmyndigheder.



Tabel 1 Gennemførelse af elektricitetsdirektivet
Anmeldt
markedsåb-
ning

Fuldst.
åbnings-
dato

Adskillelse
af TSO1

Tilsyns-
myndighed

Nettariffer Udlign.
marked

Tre største
producenters
andel i %

Konkurrencehindr.
omtalt i svarene:2

Administr.
Juridisk
Ejer

ex ante/
ex-post

høj
middel
lav

Østrig 100% 2001 J ex-ante høj Ja 68 X
Belgien 35% 2007 J ex-ante middel Nej 97 (2) D, B, R, X
Danmark 90% 2003 J ex-post lav J 75 (2) D, X
Finland 100% 1997 E ex-post lav J 54 U (for distrib.syst.operat.)
Frankrig 30% ingen A3 ex-ante middel planlagt 98 (1) D, B, U, X, R
Tyskland 100% 1999 A nTPA høj kun 2/6 TSO 63 U, R, X, T
Grækenl. 30% ingen A ex-ante n.a. N 100 (1) intet svar
Irland 30% 2005 J ex-ante middel N 97 (1) D, B, U, X
Italien 45% ingen J ex-ante middel planlagt 79 (2) D, B, X
Nederl. 33% 2003 J ex-ante middel J 64 X, D
Portugal 30% ingen J ex-ante høj N 85 D, X
Spanien 45% 2003 J ex-ante høj J 79 D, X, R
Sverige 100% 1998 E ex-post lav J 77 D, B
Storbrit. 100% 1998 E ex-ante lav J 44 D,U (Scot), X (NI)

Indikatorer for konkurrencesituationen

Mangler ved de nuværende ordninger ser ud til at påvirke forbrugernes valgmuligheder og i
sidste ende prisniveauet, jf. tabel 2.

Tabel 2 Konkurrencesituationen og priser

Kunder der skifter leverandør (%
efterspørgsel)

Gen.snitl. priser til slutbruger
(€/MWh) juli 2001

Store kunder andre Store kunder4 Husholdninger

Østrig 5-10% n.a. 98
Belgien 5-10% 68 120
Danmark n.a. 56 68
Finland 30% 10-20% 36 55
Frankrig 5-10%5 51 87
Tyskland 10-20% <5% 61 122
Grækenl. ingen 54 76
Irland 30% 60 101
Italien <5% 77 110
Nederl. 10-20% 62 94
Portugal <5% 59 106
Spanien <5% 52 88
Sverige 100% 10-20% 34 52
Storbrit. 80% >30% 58 91

                                               
1 E=ejerskab, J=juridisk, A=administration
2 R – utilstrækkelige tilsynsbeføjelser/forsinkelser, U – utilstrækkelig adskillelse, T – høje nettariffer, B–

udligningsordning, D – dominerende etableret operatør, X – samhandelsspørgsmål (efter betydning)
3 Skønt transmissionssystemoperatøren (TSO) indsender sin årsberetning til tilsynsmyndigheden frem for til

EDF's bestyrelse.
4 “store kunder”: Eurostat kategori Ig og Ie. “husholdninger”, Eurostat kategori Ib og Dd.
5 Inkluderer ikke udligning af energi



Ovennævnte analyse ser ud til at vise, at i de medlemsstater, der har vedtaget politikker på
linie med Kommissionens forslag, har elmarkedet performet bedre i form af, at brugerne har
benyttet deres ret til at vælge. De nordiske lande har desuden haft de hurtigste prisfald, og
priserne her ligger derfor generelt under gennemsnittet.

Gennemførelse af gasdirektivet

Næsten alle medlemsstater har omsat gasdirektivet i deres nationale lovgivning. I Frankrig er
den retslige gennemførelse dog blevet forsinket mens den er ufuldstændig i Tyskland, og der
er indledt overtrædelsesprocedurer. Samtlige medlemsstater med undtagelse af Frankrig og
Danmark forventer fuld markedsåbning inden 2008. Finland, Portugal og Grækenland er nye
markeder, hvor visse undtagelser er gældende. Som det er tilfældet med elmarkedet, har
Kommissionens rapport identificeret en række hindringer for fuld konkurrence:

• Netadgangstariffer som er afstandsbestemte og baseret på punkt-til-punkt
kapacitetsreservation, og som ikke giver tredjeparter fleksibilitet til at ændre deres
naturgaskilder eller kundegrundlag uden at pådrage sig højere omkostninger.

• Høje nettariffer, som i sig selv udgør en konkurrencehindring fordi de afholder tredjeparter
fra at komme ind på markedet, og hvorfra der eventuelt kan bruges midler til
krydssubsidiering af associerede selskaber på det konkurrenceprægede marked.

• Koncentration af gasproduktion og -import hos et eller to selskaber, hvilket generelt
indebærer, at nye markedsoperatører har meget vanskeligt ved at købe gas engros på
rimelige vilkår.

• Udligningsordninger, der ikke er markedsbaserede, er unødigt strenge, og ikke afspejler de
faktiske omkostninger.

• Utilstrækkelig adskillelse, som eventuelt kan medføre diskriminerende tarifstrukturer
foruden eventuel krydssubsidiering.

• Netadgangstariffer og -betingelser skal ikke forhåndsgodkendes, hvilket kan føre til
usikkerhed og skabe dyre og tidskrævende tvister, med mindre tarifstrukturerne
kombineres med fuld adskillelse af ejerforhold.

I tabellen nedenfor resumeres situationen i de enkelte medlemsstater, med særlige kendetegn
fremhævet som i afsnittet om elmarkedet. Konkurrencebegrænsende praksis er markeret med
rødt og positive forhold med grønt.



Tabel 3 Gennemførelse af gasdirektivet
Anmeldt
markedsåbning
2000

Fuldst.
åbnings-
dato

Adskillelse af
TSO6

Tilsyns-
myndighed

Nettariffer:
Transmission

Udligningsord.
-strafafgift
/udligning på
timebasis7

Konkurrencehindr.
omtalt i svarene:8

Regnsk.
Administr.
Juridisk
Ejer

ex ante/
ex-post

høj
middel
lav

afstands-
bestemt

Østrig 49% 2001 R nTPA middel Ja Nej T, X
Belgien 59% 2005 J ex-ante middel J J B, X, T
Danmark 30% ingen J ex-post middel N J T, B
Frankrig 20% ingen R ex-ante middel J N T, R, B, D, X
Tyskland 100% 2000 R nTPA middel J J R, T, B
Irland 75% 2005 A ex-ante middel N N R, T, B
Italien 65% 2003 J ex-ante høj N N X
Luxbg 51% 2007 R ex-ante middel N N
Nederl. 45% 2004 R hybrid lav J J R
Spanien 72% 2003 J ex-ante N n.a. X, R
Sverige 47% 2006 R ex-post høj N n.a. R, U, D
Storbrit. 100% 1998 E ex-ante lav N N adgang

Indikatorer for konkurrencen

Som det er tilfældet med elmarkedet, påvirker manglerne i de nuværende ordninger
konkurrenceniveauet og i sidste ende prisniveauet, som angivet i tabel 4 nedenfor.

Tabel 4 Konkurrencesituation og priser
Kunder der
skifter
leverandør (%
efterspørgsel)

Gen.snitl. priser til
slutbrugeren (€/MWh)
juli 2001

Store kunder Store ku.9 Husholdn.
Østrig <5% 22 n.a.
Belgien <5% 21 39
Danmark ingen 19 40
Frankrig 10-20% 19 41
Tyskland <5% 27 43
Irland >50% 21 32
Italien 10-20% 25 46
Luxbg ingen 30 34
Nederl. >30% 24 29
Spanien 5-10% 20 48
Sverige <5% 24 43
Storbrit. 90% 20 30

                                               
6 E=ejerskab, J=juridisk, A=administration, R=regnskaber
7 Forholdet mellem tilbuds- og købspris > 2
8 R – utilstrækkelige tilsynsbeføjelser/forsinkelser, U – utilstrækkelig adskillelse, T – tarifniveau/-struktur,

B–udlignings-/lagringsordning, D – dominerende etableret operatør, X – samhandelsspørgsmål.
(efter betydning)

9 Eurostat kategori I4-1 eller I3-1.



Det fremgår klart, at leverandørskift er meget mere udpræget i Det Forenede Kongerige end i
andre lande, og at priserne generelt er lavere. Med hensyn til forbedring af forbrugernes
valgmuligheder, gøres der også fremskridt i Nederlandene og Irland. Der er en vis konvergens
i priserne til store kunder, skønt Tyskland og Luxembourg ligger over gennemsnittet. Fuld
markedsåbning i Det Forenede Kongerige ser ud til at have fremmet lavere priser til
husholdningerne.

Grænseoverskridende transaktioner

Udover hindringerne for konkurrencen internt i medlemsstaterne, er der også en række
begrænsninger på grænseoverskridende transaktioner. På mange punkter i det europæiske net
er kapaciteten ikke tilstrækkelig til at opfylde alle de mulige handler. Prisfastsættelsesmetoder
for handel over landegrænser og kapacitetstildelingsmetoder modvirker ofte denne aktivitet.
Rapporten ser på de eksisterende regler for samhandelen, og drager følgende konklusioner.

• for elmarkedet: et sammenhængende system for både grænseoverskridende tariffer og
kapacitetstildeling er ved at tage form. Der bør bygges videre på dette hvad angår:

– en tariferingsstruktur, som er mere omkostningsægte

– hyppigere information

– bedre integration af procedurer for kapacitetstildeling landene imellem

– en større integration med elektricitetsbørserne.

• for gasmarkedet: der er ikke sket de store fremskridt mod et mere gennemskueligt og
omkostningsægte prisfastsættelsessystem for grænseoverskridende transaktioner. Det kan
særligt nævnes, at:

– der ikke findes et enkelt, harmoniseret tariferingssystem for
grænseoverskridende transmission af gas over store afstande,

– der er ingen gennemskuelighed hvad angår tilgængelig kapacitet mellem
landene

– der findes ingen "use-it-or-lose-it" regler om kapacitetsreservation på lang sigt.

Kommissionen vil offentliggøre en separat meddelelse om Europas energiinfrastruktur.

Offentlig service

Med hensyn til hvorvidt markedsåbningen er kompatibel med forsyningspligten, undersøger
rapporten hvordan regeringer og tilsynsmyndighederne sikrer, at tjenester opretholdes.
Rapporten kommer med følgende bemærkninger.

Medlemsstaterne er allerede i færd med at tilpasse lovrammerne om forsyningssikkerhed, så
de stemmer overens med en konkurrencesituation. I nogle tilfælde indebærer det blot, at man
styrker prissignalerne fra de engrosmarkeder, der vokser frem. I andre tilfælde, og det
vedrører især gasområdet, er der muligvis behov for direkte tilskyndelser eller forpligtelser.

Det står desuden klart, at standarder for serviceniveauet kan fastholdes og faktisk forbedres i
en konkurrencesituation. De etablerede selskaber er allerede ofte genstand for målfastsættelse



og tilsyn med deres præstationer. Denne form for regulering kan nemt udvides til
konkurrenterne.

Både Kommissionen og medlemsstaterne har vigtige miljømålsætninger, der skal udvikles
inden for de nye konkurrencemæssige lovrammer. Lovgiverne har været aktive på dette
område og har haft nogen succes hvad angår yderligere, alternativ kapacitet og
efterspørgselsstyring.

Konklusioner

Gennemførelsen af de eksisterende direktiver er meget asymmetrisk. Det fører til betydelige
skævheder i det indre marked, idet energimarkederne i nogle medlemsstater er mere åbne for
konkurrenter og nye operatører end andre.

Der er ved at udvikle sig ulige markedsforhold, som både påvirker energiforbrugere og
energiselskaber. Energiforbrugerne oplever betydelige forskelle i valgmuligheder og priser,
mens konkurrencetruslen fra konkurrenter varierer betydeligt for energiselskabernes
vedkommende, og det kan medføre ulige konkurrence på det europæiske marked.


